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Volymer

Total volym 2703 m3 (minskat med 200m3)

Per månad 225 m3

Per vecka 52 m3

Per dygn 7,4 m3

Max per dygn 20,0 m3

Flockningsmedel                 755 l (2,8 dl/m3)



Exempel på händelser under året
 Läckage doseringsslang reningsverket.

 UV lampan ur funktion några dagar pga avstängd brytare.

 Lagerhaveri fläkt. Pumphaveri. SMS funktionen. Nivågivare. Strömavbrott.

 Batchstorlek anpassas efter volymerna under året.

 Volymmätningsproblem pga gammalt slam som störde flödet i systemet. 
Osäkerheten kvarstår. Baga installerar ny mätare på utlopp renat vatten.

 Div larm som CL, KS, GL, AF, Robin Br C och Baga får per sms.

 Baga aktiva med att sänka kvävevärdet. Nytt flockningsmedel.

 Inläckage (ev filma rören)



Provresultat 2019

Maxvärde Tjörns Kommun         Genomsnitt alla prover

”hög skyddsnivå”                                      

 Totalkväve N 40 mg/l 62

 Total fosfor P 0,5 mg/l 0,69 (högt värde på ett prov)

 E coli <100 cfu/100 ml 14         

 Intestinala Enterokocker        <100 cfu/100 ml 23       

 BOD7 (organiska ämnen)                      30 mg/l 7       

 CODcr ” 70 mg/l 39       

(syreförbrukande ämne)

Från 2019 tas prover på reningsverket och efter markbädd.



Miljörevision Ulrica Andersson 

Tjörns Kommun. Besök aug 2018

 Miljörapport för 2018 inlämnad 13/3 2019. Ännu INGEN reaktion.

 Vilket värde skall användas på kvävet, maxvärde eller reducering 50%? 
Ulrica begär tillsynsvägledning av Länstyrelsen. Besked till besöket 2020???

 Föreningen bedöms ha god kontroll på anläggningen och en bra 
beredskap för haverier. 

 Minst två prover per år. Redovisas till kommunen.

 Miljörapport 31/3 varje år.

 Halverad tillsynsbehov pga. bra funktion på systemet, provresultat och god 
egenkontroll. 5100 kr/år i kontrollavgift.



Service/tillsyn

-Serviceavtal med Baga (entr Br Carlsson)

Besök en gång per månad. Översyn pumpar årligen.

-Tillsyn minst en gång per vecka av kommittémedlemmarna. Noteras i 

dagbok.

-Kommittén hanterar larm  och problem efter behov.



Summering

-Ett väl fungerande reningsverk som möter 

miljökraven med marginal förutom kvävehalten.

-Vårda funktionen genom att använda det på rätt 

sätt. ALLAS ANSVAR!!!!

-Baga, aktiva i att sänka kvävevärdet.

-Begränsa utsläpp av matfett. Torka med 

hushållspapper alt fyll en lämplig förpackning med 
skruvkork och släng i brännbart. ”miljötratt”



Övertagande av VA-föreningar

Ängholmens nya reningsverk är byggt med hänsyn tagen till strängare miljökrav och 

att det blir en bättre totalekonomi för VA-kollektivet att driva färre stora verk än 

många små. Detta ställer krav på att VA-kollektivet växer till sig, så att fler får del av 

den allmänna VA-anläggningen.

Under de närmaste åren tar Tjörns kommun över lokala VA-anläggningar som idag 

drivs av VA-föreningar och införlivar dem i VA verksamhetsområde. Det är en 

kommunal skyldighet enligt lag. Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412)

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 

vattenförsörjning eller avlopp i ”ett större sammanhang” för en viss befintlig eller 

blivande bebyggelse.

Det kan vara kommunen (VA), Länstyrelsen eller den privata föreningen som anser 

att om föreningen utgör ”ett större sammanhang”

Med stöd av 39§ LAV kan kommunen lösa in en enskild anläggning om det finns 

inom en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde och som kan användas i den 

allmänna VA-anläggningen.    forts nästa bild

Projektledare Ove Hasselberg TK. 2018-01-10 



Övertagande av VA-föreningar forts.

Då är den som äger den enskilda anläggningen skyldig att , om huvudmannen 

begär det, mot skälig ersättning låta den enskilda anläggningen ingå i den 

allmänna. 

Projektledare: Ove Hasselberg

Utförare: egen regi och upphandlade ramavtal

Projektledare Ove Hasselberg TK. 2018-01-10 



Ev. övertagande VÖ

 Inget nytt från kommunen om övertagande av vår anläggning.

 ”Enl info från Ängeviken har TK inga planer för närvarande att 

överta vår anläggning men om det skulle bli aktuellt funderar TK att 

pumpa från VÖ till Limhall”

 Ängevikens avloppsprojekt startar september 2020. Byggtid 1,5-2 år



TACK för mig!!!

Vi har haft ett gott samarbete i gruppen och jag 

vill avsluta med ett STORT TACK till

Ingvar

Kenneth

Göran

Björn

Bengt-Åke


